
 

  

บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น  อ ำเภอนำหมื่น  จังหวัดน่ำน  โทรศัพท์ 054-718714 

ที่     นน.1033/1467                               วันที่   16  ธันวำคม  2565  

เร่ือง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 

เรียน    สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 

ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำม 
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน ซึ่งใน MOIT  2   หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 10  ให้มีกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน (เอกสำรหมำยเลข ๑) 

  เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น  จังหวัดน่ำน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA (ร้อยละ 90) กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่นขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
ของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำวขึ้นเว็บไชต์ของส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น www.ssonamuen.com  ต่อไป 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบได้โปรดลงนำมในเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 
 

      
 

(นำงสำวรจนำ   ธิเขียว) 
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

 

 
 
 
 

                 
 

 (นำยชวลิต   รวมศิลป์) 
                   สำธำรณสุขอ ำเภอนำหมื่น 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสขุอ าเภอนาหม่ืน  จังหวัดน่าน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP & P Excellence)  

ประเด็น การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)        

สภาพปัญหา หรือ GAP (1) การคัดเลือกประเด็นของคณะกรรมการ พชอ.ส่วนใหญ่ยังเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ควรเลือก
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างน้อย 2 ประเด็นและก าหนด
เป้าหมายและจ านวนการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ชัดเจน (2) ประเด็นขับเคลื่อนยังขาดคณะท างานรายประเด็น เพ่ือให้เกิด
การด าเนินงานร่วมกันที่ชัดเจนของภาครัฐและประชาชนในรูปแบบที่มีผลลัพธ์ของ เครือข่าย + ภาคี + หุ้นส่วน (3) คณะ
กรรมการพชอ.ยังไม่มีแผนยุทธศาตร์ระดับอ าเภอเพ่ือให้การขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมชัดเจนในทุกระดับทั้งระดับต าบล และ
หมู่บ้าน (4) เลขา พชอ.คืนข้อมูลแผนพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดน่าน(Nan Provincial Health Board) 10 ประเด็น 
ต่อคณะกรรมการ พชอ.            

วัตถุประสงค์ของประเด็น (objective:O) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นไปตามเจตนารมย์ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 

ผลลัพธ์ (Key Results KRs) (1.) มีการก าหนดประเด็นขับเคลื่อนอย่างน้อย 2 ประเด็น (2) มีการก าหนดเป้าหมาย/
จ านวนการดูแลกลุ่มเปราะบาง (3) มีคณะท างานรายประเด็น และบูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนและการดูแลกลุ่ม
เปราะบาง  (4) มีรูปแบบการบูรณาการทรัพยากรที่เป็นรูปธรรม (5) คณะกรรมการพชอ. น าแผนพัฒนาระบบสุขภาพ
จังหวัดน่าน 10 ประเด็น เป็นแนวทางการขับเคลื่อนพชอ. (6) มีการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ UCCARE ผ่าน
โปรแกรม CL UCCARE  

งบประมาณ ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบด าเนินงาน แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับ
อ าเภอ รหัส 21002320016002000000 กิจกรรม พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(DHB) รหัส 21002660000100000 กิจกรรมย่อย 660000100000142  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่เป้าหมาย 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
1.เพ่ือให้มี
คณะกรรมการ
พชอ. ที่เป็น
ปัจจุบันที่
สอดคล้องกับ
ประเด็นตาม
บริบท 

 
1.อ าเภอผ่านเกณฑ์
การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่มีคุณภาพ จากผล
การประเมินตนเอง
ตามองค์ประกอบ 
UCCARE ผ่าน
โปรแกรม CL 
UCCARE 
 

 
1.ประชุมทบทวน
ประเด็นของ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต   

 
คณะกรรมการ 
และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 30 คน 

 
- ค่าอาหาร
กลางวัน 30 คน*
60 บาท* 1 
มื้อ= 1,800 
บาท                             
- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 30 
คน*20 บาท* 2 
มื้อ= 1,200 
บาท 
 

 
3,000.- 

 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 



วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ กิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมาย 

พื้นที่
เป้าหมาย 

รายละเอียด 
งบประมาณ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2.เพ่ือให้มี
ประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อ
วางแผนพัฒนา
หรือแก้ไข
ปัญหาอย่าง
น้อย 2 ประเด็น 

2.กลุ่มเปราะบาง
ได้รับการดูแล 

2.ประชุม
ติดตาม
ความก้าวหน้า
รายประเด็น 1 
ครั้ง 

คณะกรรมการ 
พชอ. และ
คณะท างาน
รายประเด็น 
จ านวน 70 
คน 

- ค่าอาหาร
กลางวัน 70 
คน*60 บาท* 
1 มื้อ= 4,200 
บาท                             
- ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
70 คน*20 
บาท* 2 มื้อ= 
2,800 บาท 

7,000.- ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3.เพ่ือให้มีการ
ดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 
 

 3.ประชุม
ติดตาม
ความก้าวหน้า
การดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 2 
ครั้ง 

คณะกรรมการ 
พชอ. และ
คณะท างาน
ดูแลกลุ่ม
เปราะบาง 
จ านวน 30 
คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4.เพ่ือให้มีการ
ประเมินตนเอง
เพ่ือการพัฒนา 

 4.ประชุม
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 1 
ครั้ง 

คณะกรรมการ 
และ
คณะท างาน 
จ านวน 25 
คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

รวมงบประมาณ  10,000 บาท    

 

 

(นางนันทวรรณ   ธุปะละ) 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ผู้รายงาน 
       

 


